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Днес, У..Т.:.У.Л.2020 г. в гр. София, се сключи настоящия договор между:

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление 
гр. София - 1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, тел: 02/9432 215, факс: 
02/9432 180; вписано в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под 
ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен 
директор, наричан ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и

"Еф Си Си България" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София -  
1113, ул. "Николай Хайтов" № ЗА, ет. 2 " тел. 02/9712197, ЕИК 831578348 
представлявано от Красимир Тодоров -  управител и Симона Петрова-Радева -  
прокурист, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ “), на основание чл. 112, ал. 1 от 
Закона за обществените поръчки (ЗОИ) и в изпълнение на Решение РД-№-03- 
05/16.01.2020 г. на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” 
ЕАД, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г." 
се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва 

всички дейности /наричани за краткост „Услугите“/, свързани със събиране, 
транспортиране и обезвреждане на опасните болнични отпадъци, генерирани от 
дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вид и количество и при цена, посочени в 
приложенията към настоящия договор.

(2) Прогнозното количество опасни болнични отпадъци е 50 000 кг., като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да гарантира генерирането на прогнозното 
количество за срока на договора. Фактическото изпълнение на обществената поръчка 
се определя на базата на реалния прием на пациенти в лечебното заведение.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предоставя Услугите в съответствие с Техническото 
предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и Техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 
3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигури необходимите за събирането и 
транспортирането на опасните болнични отпадъци оборотни пластмасови контейнери. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва регулярно почистване и дезинфекция на 
използваните контейнери със собствени дезинфектанти.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва транспортирането на опасните болнични 
отпадъци с превозни средства, съответстващи на специалните норми на ЗУО и ЗООС и 
осигурени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) При всяко предаване на опасни болнични отпадъци се попълва 
идентиификационен документ, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заверява по реда и условията 
на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. Измерването на количеството предаден опасен 
болничен отпадък се извършва в присъствието на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. (1) Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 

датата на подписването му.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва събирането и транспортирането на 

опасните болнични отпадъци, генерирани от дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ



ежедневно от понеделник до петък, в часовия интервал 8:00*15:00 часа на всеки 
работен ден;

(3) Място на изпълнение на договора е гр.София, ул. „Бяло море” №8.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Цената на услугата по събиране, транспортиране и обезвреждане на 1 

кг. опасен болничен отпадък е 1,64 лв. без ДДС.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с 

изпълнението на поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито 
и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Единичната цена по ал. 1 е фиксирана за срока на договора и не подлежи на 
изменение, освен в случаите, предвидени в ЗОП.

(4) Прогнозната стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното 
количество от 50 000 кг. е 82 000,00 лв. без ДДС, и служи за определяне на гаранцията 
за изпълнение на договора.

(5) Всяко плащане по този договор се извършва при кумулативното наличие на 
следните документи:
а) подписан от Страните идентиификационен документ за количествата транспортиран 
опасен болничен отпадък;
б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Услуга, извършена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6) Фактурирането на извършените услуги се извършва до 15-то число на 
следващия месец от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заплащането се извършва отложено със срок от 
60 календарни дни след представяне на фактура - оригинал, по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG62UBBS80021014312040, BIC: UBBSBGSF
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в данните за банковата сметка по ал. 6 в срок от три дни, считано 
от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в този срок или плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на 
уведомлението, се счита, че плащането е надлежно извършено.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва Услугите съгласно договорените в чл. 2, ал. 2 срокове, като всяка 

пратка е съпроводена от идентиификационен документ;
2. да извозва пълните контейнери съгласно посочения в чл. 2. ал. 2 времеви 

интервал;
3. да осигури необходимите транспортни средства и оборотни контейнери, 

необходими за извършване на Услугите;
4. да маркира и дезинфектира използваните контейнери се съгласно 

нормативните изисквания;
5. да издаде фактура на базата на подписани от Страните идентиификационни 

документи за количествата транспортиран опасен болничен отпадък;
6. да продължи изпълнението на Услугите и в случай на забавяне на плащане от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни причини;
7. преди подписване на настоящия договорр да представи на възложителя 

заверено копие от договора, сключен с посочения в офертата за изпълнение на 
поръчката подизпълнител.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени 

в настоящия Договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

Услугите по Договора и приемането им.



Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да определя свой представител от Сектор ..Епидемиология. болнична хигиена 

и централна стерилизация”, който да упражнява контрол по изпълнение на 
договореностите и да подписва необходимите документи при предаване на опасните 
болнични отпадъци на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да осигури безпрепятствен достъп до контейнерите за времето за извозване;
3. да предава опасните болнични отпадъци правилно сортирани, етикетирани и 

опаковани в полиетиленови торби съобразно нормативните изисквания;
4. да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие за осъществяване на Услугите по 

Договора и приемането им;
5. да заплаща в уговорения срок стойността на Услугите, предмет на настоящия 

договор;
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите по Договора в уговорения срок, количество 

и качества;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения.

У. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция 

за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 5 /пет/ % от 
стойността по чл. 3, ал. 4, а именно 4 100,00 лв. Гаранцията за изпълнение се представя 
в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на 

влизане в сила на Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по 
чл. 2, ал. 1;

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 
Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за 
вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение;

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща 
паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 
дни след приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи 
лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай 
че е под формата на парична сума);

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на 
Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи 
към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VI. НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на 100,00 лв. за всеки ден, през който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил длъжен да извозва 
опасния отпадък от лечебното заведение, но същият не е изпълнил това свое 
задължение.

(2) Възложителят удържа дължимите суми за неустойка първо от следващите



плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение на договора, 
за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) В случаите по ал. 2, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е удържал неустойката от 
стойността на гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5-дневен срок 
от уведомяването му за усвояване на част от гаранцията да допълни гаранцията за 
изпълнение до размера, определен в чл. 8, ал. 1 от договора и да представи на 
Възложителя съответния документ.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 10. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 
306 от Търговския закон;

(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
Договора, е била в забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не 
може да се позовава на непреодолима сила;

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 24 часа от настъпването 
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от 
това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

VIII. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. (1) Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за 

изменение на договора в случай, че след изтичане на 12 месечния срок не е изчерпана 
стойността по договора и при липса на нов договор със същия предмет, същият може да 
бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 4 (четири) 
месеца.

(2) Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на обществената 
поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или 
договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени 
изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ място в 
процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към договора за 
обществена поръчка при условията, определени в Техническото и Ценовото му 
предложения.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 12. (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 1, освен ако срокът не е удължен по реда на

чл. 11;
2. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като Страните уреждат 

взаимоотношенията си до момента на прекратяването;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай

на съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За 
„съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за изпълнение на 
УСЛУГИТЕ по Договора с повече от 48 (четиридесет и осем) часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от 
задълженията си по Договора, извън хипотезата на т. 1;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 
производствоо несъстоятелност или ликвидация;



(3) В случаите по ал. (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената 
гаранция за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
тримесечно писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за 
изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО ЧЛ. 28 НА 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА 
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ

ДАННИ
Чл. 13. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и 

задължения на страните, във връзка с данни и информация, определена като 
поверителна, които са станали известни по време на извършване на дейностите, 
описани в настоящия Договор.

(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни 
и Страните се задължават да не предоставят на трети страни и лица, личните данни, 
предмет на Договора, или лични данни и информация, станали им известни при 
изпълнение на договора.

(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да 
бъде изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.

Чл. 14. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са 
необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се 
гарантира, че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Чл. 15. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват 
само обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи 
технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в 
съответствие с изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на 
правата на субектите на данни.

Чл. 16. Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за 
да се гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до 
обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването 
им и тяхната достъпност.

Чл. 17. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното 
национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за 
защита на личните данни и на Регламента.

Чл. 18. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила 
относно обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените 
лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Чл. 19. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия 
Договор или по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за 
постигане на целите и предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от срока 
на договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20.(1) Настоящият Договор може да бъде изменян е писмено допълнително 

споразумение както с предвидените в Раздел VIII възможности за изменение на 
договора, така и при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки;

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

Чл. 21. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по



факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата 
страна.

(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща - при изпращане по имейл.

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 
договора и предаване на документи, се смятат:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Бяло море’’ № 8, Сектор
„Епидемиология, болнична? хигиена-и централна стерилизация”, тел 02 9432239, факс 
02 9432144, e-mail: ~

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София -  1113, ул. "Николай Хайтов" № ЗА, ет. 2 " 
тел. 02/9712197, e-mail: infb(a)fec-group.bg

Чл. 22. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със 
задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 23. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между 
Страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България.

Чл. 24. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.

Чл. 25. Неразделна част от настоящия Договор са:
1. Приложение № 1 - “ Техническо предложение
2. Приложение № 2 - “Ценово предложение”
3. Приложение № 3 - „Техническа спецификация”

Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка 
от страните.
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П Р О Т О К О Л

На 17.12.2019 г. в 10:00 часа, в заседателната зала на изпълнителния директор на 
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСуЛ" ЕАД с адрес: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, в 
изпълнение на Заповед № РД-02-532/17.12.2019 г. на изпълнителния директор се събра 
комисия в състав:

Председател: Д-р Светлана Лалова - Н-к ЕБХЦС,
Членове: 1. Румяна Доганова -  Н-к сектор ДДП,

2. Владимир Вълков -  юрисконсулт,

със задача да разгледа и оцени по реда на чл. 97, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона за обществените поръчки постъпилите оферти по процедура на договаряне без 
предварително обявление с предмет: „Събиране, транспортиране и обезвреждане на 
опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСуЛ" ЕАД, 
подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2015 г. ", открита на 
основание чл. 79, ал.1, т.1 от ЗОП с Решение №-РД - 03 - 52/04.12.2019г. на 
изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД.

Председателят на комисията обяви заповедта за назначаването й, провери състава 
на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на Комисията 
откри заседанието.

След запознаване с информацията от входящия регистър и протокола по чл. 48, 
ал. 6 ППЗОП (за представените оферти), Комисията установи, че в срока определен от 
Възложителя за представяне на оферти са постъпили две предложения -  от „Еф Си Си 
България" ЕООД, вх. №1/16.12.2019 г., 15:50 ч. и от „Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда -  ПУДООС", вх. №2/16.12.2019 г., 16:10 ч - 
лицата поканени.

Председателят и всички членове на комисията попълниха и подписаха 
декларации във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от 
Закон за обществени поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.

На основание чл. 67, ал.1 от ППЗОП, Комисията изтегли жребий. Първи по ред за 
преговори беше изтеглен участника „Еф Си Си България" ЕООД, а втори - 
„Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда -  ПУДООС".

Разглеждане на офертата и провеждане на преговори с участника „Еф Си Си 
България" ЕООД.

Комисията констатира, че офертата е подадена в запечатана непрозрачна 
опаковка, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, върху която са отбелязани

1

http://www.isul.eu/


подателят, входящият номер, дата и час на подаване. Опаковката е с ненарушена 
цялост. Комисията пристъпи към отваряне на постъпилата оферта. От страна на 
поканения участник „Еф Си Си България" ЕООД, в договарянето взеха участие г-н 
Александър Иванов и г-жа Александра Трънкарова - упълномощени представители на 
участника. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи и проверка за съответствието им с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията установи, че са 
представени всички необходими документи и информация. Същите отговарят на 
изискванията на Възложителя, съгласно изпратената до участника покана и 
приложената документация за участие в настоящата процедура. Комисията премина 
към разглеждане на ценовото предложение на участника, представено по образец на 
Възложителя. За изпълнението на дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на 1 кг. опасен болничен отпадък, участникът „Еф Си Си България" 
ЕООД е предложил цена в размер на 1.65 (един лев, шестдесет и пет cm.) лв. Комисията 
разгледа предлаганата от участника цена и установи, че същата отговаря на 
изискванията на Възложителя и е в рамките на максимално предвидения финансов 
ресурс. На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към провеждане на 
преговори, придържайки се точно към първоначално определените условия и 
изисквания за изпълнение на поръчката. Участникът заяви, че приема условията в 
приложения към поканата проект на договор и потвърди направените в офертата си 
предложения. Участникът не направи нови предложения, различни от отразените в 
офертата си, с изключение на предложената цена, която след провелите се дебати беше 
намалена от 1.65 (един лев, шестдесет и пет cm.) лв. на 1.64 (един лев, шестдесет и четири 
cm.) лв.

С тези действия преговорите с участника „Еф Си Си България" ЕООД 
приключиха.

Настоящият протокол отразява извършените от Комисията действия, 
направените предложения и постигнатите договорености в резултат на проведеното 
договаряне. Същият се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от 
страните.
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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният Красимир Тодоров Тодоров, в качеството ми на Управител 
Аз, долуподписаната Симона Василева Попова - Радева, в качеството ми на

на „Еф Си Си България“ ЕООД, участник в процедура на договаряне без 
обявление с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни 
болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД, 
подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г.” Ви
представям нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка:

1. Запознати сме с условията в обявената от Вас обществена поръчка и 
изискванията на ЗОП и ППЗОП и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с 
изискванията на възложителя в при условията, посочени в документацията и приети от 
нас без възражения.

2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд.

3. Ще извършваме събирането и транспортирането на опасните болнични 
отпадъци в осигурени от нас за безвъзмездно ползване оборотни пластмасови 
контейнери с вместимост 240 литра.

4. Ще извършваме събирането и транспортирането на опасните болнични 
отпадъци с превозни средства, съответстващи на специалните норми на ЗУО и ЗООС 
ежедневно от понеделник до петък, в часовия интервал 8:00^-15:00 часа на всеки 
работен ден.

5. При всяко предаване на опасни болнични отпадъци ще заверяваме 
идентиификационните документи по реда и условията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г.

Прокурист

Дата: 12.12.2019 г.

Декларатор: .?....
(Симона Попова - Радева)
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Приложение № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният Красимир Тодоров Тодоров, в качеството ми на Управител 
Аз, долуподписаната Симона Василева Попова - Радева, в качеството ми на

на „Еф Си Си България“ ЕООД, участник в процедура на договаряне без 
обявление с предмет “Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни 
болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД, 
подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г.” Ви
представям нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка:

Предлаганата от нас цена на услугата по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък е 1,65 лв. /един лев и шестдесет и 
пет стотинки/ без ДДС.

В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката 
/разходи за съпътстващи дейности по изпълнение на поръчката, както и други 
начисления, съгласно действащото законодателство./

Прокурист

Дата: 12.12.2019 г.
(Красимир Тодоров)

(Симона Попова - Радева)

я / \ /  У



Приложение №  3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

“Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от 
дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД, подлежащи на третиране 

съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г.”

Наименование на опасните болнични 
отпадъци

Код на 
отпадъка

Прогнозно 
количество, кг

Общо количество на опасните болнични 
отпадъци, в това число: 50 000

1. Остри инструменти 180101

2.

Телесни части и органи, включително 
контейнери за пренасяне и съхранение с 
изключение на 18 01 03*

180102

3.
Химикали, състоящи се от или съдържащи 
опасни вещества

180106*

4.
Цитотоксични и цитостатични лекарствени 
продукти

180108*



ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Днес, 05.02.2020 г., в гр. София, се сключи настоящият договор („Договора/ът") между:

1. „Еф Си Си България" ЕООД, ЕИК 831578348, със седалище и адрес на управление: гр. 
София 1113, район „Изгрев", ул. „Николай Хайтов" № ЗА, ет. 2, представлявано от 
управителя Красимир Тодоров Тодоров и прокуриста Симона Василева Попова -  Радева, 
от друга страна, наричано по-долу за краткост „Еф Си Си"

и

2. „Екосейф" ООД, ЕИК 204712082, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. 
„Христо Ботев" № 28, ет. 4, представлявано от управителя Станислава Евтимова 
Евтимова, наричано по-долу за краткост „ЕкоСейф" или всички по-горе наричани заедно 
„Страните"

Като взеха предвид, че:

• Еф Си Си е избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Събиране, 
транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на 
УМ БАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ" ЕАД, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, 
ал. 2 от Наредба № 1/09.02.2015 г.", с възложител УМБАЛ „Царица Йоанна -  
ИСУЛ" ЕАД („Възложителят");

• ЕкоСейф е подписало и представило на Еф Си Си писмо за ангажимент, в 
качеството му на подизпълнител по Обществената поръчка.

• ЕкоСейф е деклариран, като подизпълнител на Обществената поръчка, при 
подаване на оферта за участие от страна на Еф Си Си

Страните се споразумяха за следното:

Член 1

1. Еф Си Си възлага на ЕкоСейф изпълнението на дейностите по оползотворяването на 
опасни болнични отпадъци с код 180101, 180102, 180106*, 180108* в Инсталация за 
третиране на отпадъци, находяща се в гр. Девня, местност „Отсреща", съгласно договора 
за възлагане на Обществената поръчка, техническата спецификация и техническото 
предложение.

Член 2

1. Възнаграждението по изпълнение на настоящия договор ще бъде уговорено между 
Страните с подписването на допълнителен анекс към него.
2. Еф Си Си плаща на ЕкоСейф Цената по този Договор чрез периодични плащания, в срок
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до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на отчетния месец и след представяне 
на документи за плащане.
3. Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

3.1 оригинална фактура, съставена съгласно изискванията на ЗС, ЗДДС и ППЗДДС;
3.2 двустранно подписана обобщена справка за предадените в Инсталация за 

третиране на отпадъци, находяща се в гр. Девня количества болнични отпадъци за 
съответния месец;

3.3 тристранно подписани идентификационни документи за количествата извозен 
отпадък.
4. Заплащането по договора се извършва в български лева (BGN) след получаване на 
данъчна фактура, чрез банков превод по следната банкова сметка на ЕкоСейф.

БАНКА: БАКБ АД 
BIC: BGUSBGSF
IBAN: BG68BGUS91601007107800 

Член 3

1. Настоящият Договор влиза в сила от дата на влизане в сила на договора за възлагане 
на Обществената поръчка, а именно датата на регистриране на договора за възлагане на 
Обществената поръчка в деловодната система на УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ" ЕАД.
2. Срокът за изпълнение на Договора е 12 месеца, считано от Датата на влизане в сила.
3. Крайният срок на Договора може да бъде продължен до приключване на следваща 
процедура за възлагане на обществена поръчка или до изчерпване на стойността по 
договора, но за не повече от 4 месеца.

Член 4

ЕкоСейф се задължава:

1. да обезврежда / третира опасните болнични отпадъци чрез използване на 
приложимите методи, в зависимост от вида и кода на съответния опасен отпадък и 
разрешението за извършване на дейностите по третиране на съответния вид / код 
опасни болнични отпадъци, съобразно приложимите разпоредби.
2. да предостави за безвъзмездно ползване оборотни контейнери за целия срок на 
договора, в които УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ" ЕАД да събира опасните отпадъци в 
съответствие с изискванията на техническата спецификация.
3. да не възпрепятства със свои действия и/или бездействия изпълнението на този 
Договор.
4. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на Еф Си Си.
5. да предоставя отчетна информация по всяко време за извършването на дейностите 
предмет на Договора, при поискване от страна на Еф Си Си.
6. във всеки един момент, при поискване от страна на Еф Си Си да съдейства за 
извършването на проверки относно качеството и стадиите на изпълнение на предмета 
на Договора.

2



7. да води отчетност за приетите количества отпадъци и да спазва изискванията на 
Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, при 
предаване на отпадъците от страна на Възложителя.
8. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора за възлагане на 
обществената поръчка и Приложенията към него;
9. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на Възложителя.
10. да извършва дейностите по настоящия Договор съгласно всички приложими 
български и европейски изисквания за този вид дейност.
11. да изпълнява всички дейности с дължимата грижа и грижата на добър търговец, като 
защитава доброто име на Еф Си Си.
12. да следва инструкциите на Еф Си Си и Възложителя при условие, че те не вредят на 
независимостта и самостоятелността на изпълнението на услугите от ЕкоСейф.

Член 5

Еф Си Си се задължава:

1. да заплаща на ЕкоСейф възнагражденията по Договора в срок, както и да изпълнява 
условията по този Договор с дължимата грижа.
2. да предоставя своевременно на ЕкоСейф всяка информация, необходима за 
осъществяването на дейността му във връзка с Договора.
3. да оказва съдействие на ЕкоСейф във връзка с подизпълнението на договора за 
възлагане на Обществената поръчка, включително и да комуникира с Възложителя 
отстраняване на възникнали пречки при подизпълнението, когато ЕкоСейф поиска това.
4. да информира ЕкоСейф за всички промени, отнасящи се до предмета на настоящия 
Договор, включително промени свързани с договора за Възлагане на Обществената 
поръчка.
5. да не възпрепятства със свои действия и/или бездействия изпълнението на този 
Договор.
6. да извършва и дейностите по дезинфекция, етикетиране и товаро-разтоварни 
операции на контейнерите за съхранение на отпадъците.
7. да води отчетност за приетите количества отпадъци и да спазва изискванията на 
Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, при 
предаване на отпадъците от страна на Възложителя.
8. неразделна част от договора е да уведомява Екосейф за всяка планирана доставка, в 
срок от поне 3 дни.

Член 6

1. Страните не отговарят, ако невъзможността за изпълнението се дължи на частична 
или последваща обективна невъзможност за изпълнение - фактическа или правна 
пречка за изпълнение на задължението му, която засяга осъществяването на дължимия 
от него резултат - непреодолимо препятствие; непреодолима сила от извънреден 
характер; случайно препятствие, което не е предизвикала и не е могла или не е била 
длъжна да предвиди.
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2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 
уведомява за това другата страна в седемдневен срок от настъпването на това 
обстоятелство. След отпадане на събитието същата страна уведомява другата за 
готовността си да продължи да изпълнява договорните си задължения в срок от седем 
календарни дни от отпадането.
3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 
тях насрещни задължения спира.

Член 7

1. Страните по договора се споразумяват да пазят в тайна поверената им от другата 
страна Конфиденциална информация, предоставена в писмена, устна или електронна 
форма по какъвто и да е начин. „Конфиденциална информация" означава информация, 
която по своето естество е поверителна във вид, отнасящ се до дейността, финансите, 
операциите или клиентите на всяка от страните или на свързани с тях дружества, 
разкрита пряко или непряко на другата страна или която е станала известна на другата 
страна в хода на изпълнение на настоящия Договор, Приложения и Анекси. 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: бизнес, финансова, 
счетоводна и маркетингова информация, анализи, прогнози или проекти, техническа 
информация, софтуер, демонстрационни програми, изчислителни програми, алгоритми, 
технически или компютърни системи, технически умения, документация, дизайн, 
процедури, формули, нововъведения, подобрения, концепции, записи, файлове, 
меморандуми, доклади, чертежи, планове, ценови листи, листи с клиенти или друга 
отчетна информация, търговска тайна, ноу-хау и/или друга интелектуална собственост.
2. Страните по договора ще пазят в тайна и при никакви обстоятелства няма да разкриват 
на трети лица, без предварително одобрение от отсрещната страна, каквато и да е 
предоставена информация, разменена по време на съвместните търговски преговори и 
изпълнение на задълженията по Договора или получена под формата на оферти и 
спецификации, така и всяка друга информация, станала им известна по време на 
действието на този Договор. Такава информацията се използва само с цел изпълнението 
на този Договор.
3. Задължението за конфиденциалност е безсрочно и не се погасява с прекратяването, 
развалянето или изпълнението на Договора.
4. Предвид това, че не представлява нарушение на този Договор разкриването на 
конфиденциална информация, изискана по предвидения от закона ред и в 
предвидените от закона случаи от съдебен или друг държавен орган, Страните се 
задължават незабавно да се уведомяват помежду си, когато съдебен или друг държавен 
орган е поискал от някоя от тях по предвидения законов ред разкриването на 
конфиденциална информация.
5. Нарушаването на разпоредбите на настоящия член, неизправната страна дължи на 
другата неустойка в размер на 200 лв.

Член 8

4



1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, ЕкоСейф дължи на 
Еф Си Си неустойка в размер на дължимата към Възложителя неустойка от страна на Еф 
Си Си по договора за възлагане на Обществена поръчка. Неустойката е дължима, когато 
дължимата към Възложителя неустойка е във връзка с задължения на ЕкоСейф.
2. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при 
отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, 
Еф Си Си има право да поиска от ЕкоСейф да изпълни изцяло и качествено съответната 
услуга, без да дължи допълнително възнаграждение за това.
3. При разваляне на договора за възлагане на Обществената поръчка поради виновно 
неизпълнение на ЕкоСейф, последният дължи неустойка в размер на дължимата към 
Възложителя неустойка от страна на Еф Си Си.
4. При просрочие на договорените плащания, Еф Си Си дължи на ЕкоСейф неустойка в 
размер на законната лихва.
5. Ако на Еф Си Си бъдат наложени глоби и/или имуществени санкции за неспазване на 
изискванията по управление на опасни отпадъци, което се дължи на неизпълнение на 
задълженията на ЕкоСейф, последният трябва да ги заплати на Еф Си Си.
7. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди 
и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

Член 9

1. Настоящият Договор прекратява своето действие:
1.1 с изтичане на срока на Договора за възлагане на обществена поръчка или с 

достигане на максимално допустимата стойност на Договора за възлагане на 
Обществена поръчка;

1.2 с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
1.3 при прекратяване на договора за възлагане на Обществена поръчка поради 

пълна обективна невъзможност за изпълнение;
1.4 при прекратяване на договора за възлагане на Обществена поръчка по 

взаимно съгласие на Възложителя и Еф Си Си;
1.5 при едностранно прекратяване на договора за възлагане на Обществена 

поръчка от страна на Възложителя.
1.6 при прекратяване на договора за възлагане на Обществена поръчка от страна 

на Еф Си Си поради виновно неизпълнение на Възложителя.
2. В горните случаи, Еф Си Си не дължи заплащане на каквото и да е обезщетение за 
прекратяване на договора и респ. неговото неизпълнение.

Член 10

1. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия Договор или във 
връзка с него, или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията
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относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или 
неизпълнението му, ще се уреждат от Страните чрез преговори. При непостигане на 
съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния компетентен български съд.
2. Страните по настоящия Договор се задължават да не предоставят на трети страни 
информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори или по повод 
изпълнението на Договора.
3. Всички уведомления по настоящия Договор се отправят на адресите, посочени в 
началото на Договора. За валидно връчено уведомление, ще се приема всяко 
уведомление, изпратено до съответния адрес по поща или куриер с обратна разписка. 
При промяна на адрес всяка Страна е задължена да уведоми другите Страни при 
промяна на своя адрес. Ако страната не е уведомила за промяната на адреса, 
уведомление, изпратено на стария адрес, ще се счета за валидно извършено.
4. За всички неуредени в Договора въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския 
закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки и другите 
действащи в страната нормативни актове.

Настоящият Договор се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра -  по един за

Симона Попова -  Радева хай

За ЕкоСейф:
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